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COMUNICADO Nº 4 – 2014/2015 – 1 de Outubro de 2014 

1 – REUNIÃO DE CLUBES DE INICIO DE ÉPOCA 2014/2015  
 
A Associação de Voleibol de São Miguel, convida todos os seus clubes e técnicos para a reunião de 

clubes, de início de época desportiva 2014/2015, no dia 16 de Outubro, na sede da AVSM: 

 

a) Às 19h00, para o escalão de Mini Voleibol 

b) Às 20h00, para os restantes escalões  

  

Na sequência da realização da reunião de clubes, do próximo dia 16 de Outubro, a Associação de 

Voleibol de São Miguel, enviou neste dia (01/10/2014) um email aos seus clubes, com a proposta do 

calendário competitivo para a época 2014/2015. 

 

Todas as propostas e sugestões de alteração ao calendário competitivo, deverão ser 

devidamente fundamentadas e enviadas pelos clubes, para o email gab.tecnico@avsm.pt , 

até ao dia 06/10/2014. 

 

Mais se informa que a proposta de calendário enviada pela AVSM aos clubes, está sujeita a alterações, 

uma vez que ainda não foi submetida aos Serviços de Desporto de São Miguel. 

 

3 – ALTERAÇÕES REGULAMENTOS FEDERATIVOS 
 

A Associação de Voleibol de São Miguel, informa que foram alterados os regulamentos federativos 

para a presente época, nomeadamente: 

a) Regulamento de Provas 

b) Regulamento Interno 

c) Regulamento de Disciplina 

d) Taça de Portugal 

 
  

2– PROPOSTA DE CALENDÁRIO COMPETITIVO 2014/2015 
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4 – ATUALIZAÇÃO PROTOCOLO EXAMES MÉDICO DESPORTIVOS  
 
A Associação de Voleibol de São Miguel, informa que o protocolo médico (para a realização de exames 
médico desportivos), entre a Associação de Voleibol de São Miguel e o Laboratório De Análises Clínicas 

De Maria Teresa Paiva Forjaz Sampaio, foi atualizado a 04/06/2014.  
Pelo que passámos a informar abaixo. 
Ainda sobre este assunto, aproveitamos para divulgar que a aquisição dos impressos dos exames 
médico desportivos, pode ser feita a em toas as lojas da RIAC. 
 

Protocolo de Análises Clinicas entre  
Centro Médico Dr. Forjaz de Sampaio e  

Clubes da Associação de Voleibol de São Miguel 

 
1.Todos os atletas, com idade superior a 12 anos*, fazem análises clínicas ao sangue e urina, no 

Laboratório Dra. Teresa Sampaio. 
 

1.1.1. Em caso de haver um número de atletas superior a 15, o laboratório pode deslocar-se às 
instalações do Clube, num dia previamente combinado para realizar as colheitas. 
 

1.1.2. No caso dos atletas que já tenham feito a ficha desportiva e façam anos até 3 meses depois, 
deverão avisar com antecedência de um mês para que lhe seja renovada a mesma. 
 

*Nota: As condições do protocolo, ainda estão a ser definidas para os atletas com idade 
inferior a 12 anos.  
 
2. Resultados das análises clínicas 
2.1   Os resultados são enviados diretamente para o médico e/ou atleta por e-mail da forma que 
mais lhe convier: 

√ E-mail 
√ Papel 
√ CTT 

 
3. Marcação das consultas 
As consultas são marcadas pelo Centro Médico e comunicadas ao clube diretamente, sendo realizadas 

no Centro Médico Dr. Forjaz de Sampaio, sito na Rua Padre César Augusto Ferreira Cabido, 37, em 
Ponta Delgada. 

 
No caso de serem vários atletas (1.1.1) o médico poderá deslocar-se ao Clube para fazer as consultas. 
 

4. Preços 
O preço com tudo incluído é de 20,00€, o pagamento é efetuado no ato do exame. 
Para os casos de renovação (1.1.2) é gratuito. 

 
5. Validade 
Esta proposta terá a validade de 1 Ano e renovável por iguais períodos, a partir desta data. 

 
Ponta Delgada, 04 de Junho de 2014  


